
SOM NI VAR (as you were)

Skoghall är centralort på ön Hammarö utanför Karlstad 
(Värmland). Det är en plats där inget hem är det andra likt. 

Efter familjeliv, karriär och pension på denna gamla bruksort flyttar många 
av öns invånare till Gunnarskärsgårdens äldreboende. Gunnarskärsgården 
var en gång i tiden del i ett eget litet center på bostadsområdet Gunnarskär. 
Idag är matbutiken nedlagd och de gamla villorna, byggda under ett tiotal 
decennier, bebos av nya barnfamiljer. 

De äldre, som alltid kunnat uttrycka sig själva och sin individuallitet via 
sina hem, flyttar - friska eller skröpliga - till en anläggning byggd sent 60-tal 
där den ena lägenheten inte går att skilja från den andra. 

Förslaget SOM NI VAR försöker sudda ut gränsen mellan äldreboendet och 
det omkringliggande området, dels genom sitt estetiska uttryck, men också 
genom att kombinera äldreboendet med en för platsen ny verksamhet - för-
skolan. 

ATT KOMMA IHÅG
Gunnarskärsgården fick sitt namn från den gård som låg på platsen innan äldreboendet byggdes. 
Idag är den gamla gården bortglömd. Jag vill bygga något nytt på den här platsen - men med ett 
minne av det som funnits här tidigare. 

Så, vad är värt att behålla? Det vita teglet från 60-talet? De påbyggda metalldelarna från 90-talet?
I SOM NI VAR finns minnet av den gamla 60-talsbyggnaden kvar i form av en stålram, som 
följer den gamla byggnadens kontur. Ramen minner om det stora komplex som en gång legat här, 
och den nya byggnaden måste fysiskt anpassa sig till det som varit. 

SÄKERHET vs FRIHET

Alla individuella hem möter upp ett allmänt utrymme, för att minska förvirring och för att se till 
att personal kan letas upp lätt. Korridorer undviks. Service och olika funktioner i byggnaden skall 
vara synliga, inte gömda som i dagens byggnad. Att se och delta i sysslor som matlagning och 
tvätt bidrar till känslan av att befinna sig i en hemmiljö. 

INDIVIDUALITET

De individuella hemmen måste ha egna, unika uttryck. Färg, textur och material i byggnaderna 
ger fysisk form till idén om unika personer med unika behov och önskemål om livet. 

Alla hem har två in/utgångar, en som leder till det allmänna utrymmet där t.ex. måltider serveras, 
och en mot utsidan. Många äldre flyttar in med god hälsa och förlorar efter hand t.ex. minne, 
hörsel eller syn. På detta sätt kan äldre vid god hälsa skärma av de allmänna utrymmena om så 
önskas, och ha den service de innebär som något valbart. 

LUGN vs AKTIVITET

Målet är att äldreboendet inte ska vara en ö i sin omgivning. Därför flätas byggnaden samman 
med en förskola. Bara att vara medvetenheten om att det finns en annan typ av aktivitet på 
platsen gagnar båda verksamheter. I både förskola och äldreboende kontrasterar lugna stunder  
aktiva. 

GRUPPERING
Organiseringen av byggnaden beror av fyra användare, administratörer, beökare (vänner/släkt till 
de äldre, föräldrar till barnen), personalen och de faktiska kunderna (äldre och barn). Byggnaden 
erbjuder plats för två förskoleavdelningar (en för yngre barn ålder 1-3 och en för äldre ålder 3-6). 

För att minska känslan av institution/anläggning finns 25 st lägenheter/individuella hem i kontrast 
till dagens 70. 

GRUPPERING

Organiseringen av byggnaden beror av fyra användare, 
administratörer, beökare (vänner/släkt till de äldre, föräl-
drar till barnen), personalen och de faktiska kunderna 
(äldre och barn). Byggnaden erbjuder plats för två för-
skoleavdelningar (en för yngre barn ålder 1-3 och en för 
äldre ålder 3-6). 

För att minska känslan av institution/anläggning finns 25 
st lägenheter/individuella hem i kontrast till dagens 70.                    

INDIVIDUALITET

De individuella hemmen måste ha egna, unika uttryck. Färg, 
textur och material i byggnaderna ger fysisk form till idén 
om unika personer med unika behov och önskemål om livet. 

Alla hem har två in/utgångar, en som leder till det allmänna 
utrymmet där t.ex. måltider serveras, och en mot utsidan. 
Många äldre flyttar in med god hälsa och förlorar efter hand 
t.ex. minne, hörsel eller syn. På detta sätt kan äldre vid god 
hälsa skärma av de allmänna utrymmena om så önskas, och 
ha den service de innebär som något valbart. 

ATT KOMMA IHÅG

Gunnarskärsgården fick sitt namn från den gård som låg på platsen innan äldreboendet byggdes. Idag är den gamla gården bortglömd. Jag vill bygga 
något nytt på den här platsen - men med ett minne av det som funnits här tidigare. 

Så, vad är värt att behålla? Det vita teglet från 60-talet? De påbyggda metalldelarna från 90-talet?
I SOM NI VAR finns minnet av den gamla 60-talsbyggnaden kvar i form av en stålram, som följer den gamla byggnadens kontur. Ramen minner om 
det stora komplex som en gång legat här, och den nya byggnaden måste fysiskt anpassa sig till det som varit.



SÄKERHET vs FRIHET

Alla individuella hem möter upp ett allmänt 
utrymme, för att minska förvirring och för att se till 
att personal kan letas upp lätt. Korridorer undviks. 
Service och olika funktioner i byggnaden är syn-
liga i de gemensamma utrymmena, inte gömda 
som i dagens byggnad. Att se och delta i sysslor 
som matlagning och tvätt bidrar till känslan av att 
befinna sig i en hemmiljö. 

All äldreomsorg finns också på bottenvåningen, för 
att göra det lätt för alla att ta sig ut.

LUGN vs AKTIVITET

Målet är att äldreboendet inte ska vara en ö i sin omgivning. Därför flätas byggnaden samman med en 
förskola. Bara medvetenheten om att det finns en annan typ av aktivitet på platsen gagnar båda verksam-
heter. I både förskola och äldreboende kontrasterar lugna stunder  aktiva. 
Förskolan finns i två nivåer, äldre barn på övervåning, och yngre, med behov av barnvagn etc, på 
bottenvåning. 

THE KINDERGARTEN
The elderly care needs to be on ground level, for easy access to the outside. In the kindergarten, this is only a 
requirement for the younger kids (because of strollers and outside-access). Kids ages 3,4, 5 and 6 have no 
need for a flat floor- or ground-surface. 

Therefore, the kindergarten could partly be located on the upper floor, which is marking out the contours of 
the old building. 
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Ett bad är placerat där entrén tidigare var lokaliserad. Bad /simning är en varlig typ av träning för äldre, och för barn är simskola (och därmed vattenvana) oerhört viktigt.  
På övervåningen finns ett gemensamt utrymme för personal från båda verksamheter. 

De individuella hemmen har sitt fokus på vad som upplevs från sängen, 
det är viktigt att kunna se ut, se vem som kommer in i rummet, att kunna ha personliga tillhörigheter nära och att kunna nå funktioner som badrum eller kokvrå lätt. Badrummets placering 
skapar en hall och skyddar från blickar utifrån, om dörren står öppen. Utanför skapas en liten farstu, ett utrymme där en möbel eller en personlig sak kan placeras för att underlätta för t.ex. 
dementa att hitta hem. 
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